
 

 

 
Faculty of Social Sciences 

Institute of Social Studies and Research 

 
Quarterly of Social Studies Research in Iran 

 Vol. 10, No. 3:741-777, Autumn 2021 

Doi: 10.22059/JISR.2021.319505.1185 

The institution of the Rohaniat (Shiite religious authority(  

and Encountering Normative Conflict: The Case Study of 

Social Position of Women
 

Kamal Razavi
1 

 Ahmad Shekarchi
2 

 Mostafa Ejtehadi
3
 

Received: January 22, 2021  Accepted: June 22, 2021 

 
Abstract  
Introduction: Rohaniat (Shiite religious authority) as a social institute in 

Tashayo' and Iranian society holds a specified norm system. If this norm 

system gets into conflict with other common adherent norm system in society, 

a situation would appear called "Normative Conflict" in sociological 

terminology. In the forthcoming research, a comparative study between the 

norm system of Rohaniat and the common adherent norm system in society 

will be made, the presumptive Normative Conflict between these two systems 

will be examined, and the question would get answered that either this 

situation could be considered as Normative Conflict or not and whether this 

Normative Conflict may lead to social conflict and struggle or not? Although 

different types of Normative Conflict around social liberties and lifestyles of 

members of society can be studied under these assumptions, but our study is 
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concentrated on probable Normative Conflict over the change in women`s 

social position. 

Method: The method used in this study is a combination of documentary 

study, interview with specialists and secondary data analysis. In order to 

answer the research questions, different aspects of Rohaniat norm system 

have been extracted in refer to jurisprudential adjudication (fatwas), ethic 

values and norms and political acts. In addition, corresponding norms and 

attitudes of society have been extracted out of secondary data (national survey 

of values and attitudes of Iranians: second and third wave).  

Findings: After comparing these two sets of values and norms, consequences 

of probable Normative Conflict between these two systems have been 

examined. According to the findings of this research, there are forms and 

instances of gender and religious particularism in Rohaniat norm system. 

Among seven studied subject that are related to women' social position, we 

can notice remarkable Normative Conflict in at least 4 subject: premature 

marriage of girls, women' housekeeping, right for women to divorce and, 

women' work and employment. Although there is not an explicit and sharp 

conflict over the right for women to acquire political positions and 

appointments, but we can notice that a big majority of society contrary to 

Rohaniat norm system, believes in the right for women to acquire middle and 

high political appointments like minister, governor, mayor and so on.  

Conclusion: The gap between common norm system of the majority of 

society and Rohaniat norm system, appears in different explicit social 

conflicts: (1) political conflicts and struggles between Rohaniat institution and 

state; (2) theoretical debates and disputes between Rohaniat institution and 

pro-women' rights social groups; (3) media and virtual conflicts in mass 

media and social networks; (4) Normative Conflict between social groups and 

inside family institution. Consequently, in the triangle of society, state and 

Rohaniat institution, we notice different forms of social and norm rupture 

around women' issues that is an alarming social symptom for society. The 

absence of convincing procedures and the presence of particularistic norm 

systems in Iranian society, put the vital necessity of social dialogue among 

Rohaniat institution, women' movement and policymakers about women' 

issues in front of Iranian society. 

Keywords: Rohaniat Institute, Normative Conflict, Social Position Change of 

Women, Collective Particularism, Values and attitudes 
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دی جایگاه اجتماعی مطالعۀ مورنهاد روحانیت و مواجهه با تضاد هنجاری: 
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 3مصطفی اجتهادی 

 1/4/1411تاریخ پذیرش:                  3/11/99تاریخ دریافت: 
Doi: 10.22059/JISR.2021.319505.1185 

 چکیده
ری در تشیع و جامعۀ ایران حامل نظامی هنجاری است. چنانچه این نظام هنجا ،نهادروحانیت به مثابه 

های هنجاری شایع و مورد پذیرش جامعه قرار گیرد، شاهد بروز  در تضاد و تعارض با دیگر نظام

ای  شود. در پژوهش حاضر با ارزیابی مقایسه یاد می« تضاد هنجاری»وضعیتی هستیم که از آن به مثابه 

های  فاوتهای جاری در جامعه به ابعاد مختلف ت ها و نگرش میان نظام هنجاری روحانیت و ارزش

پردازیم و این پرسش را  میان نظام هنجاری نهاد روحانیت و نظام هنجاری اکثریت اعضای جامعه می

ها حالت قطبی گرفته و نشانگر تضاد هنجاری است؟ روش این پاسخ خواهیم داد که آیا این تفاوت

-ها نشان مییافته های ثانوی است. پژوهش، ترکیبی از روش اسنادی، مصاحبه با مطلعان و تحلیل داده

شود. از میان هفت  گرایی مذهبی و جنسیتی دیده می دهد در نظام هنجاری روحانیت، نوعی خاص

محور مورد بررسی، در چهار محور شاهد تضاد هنجاری قابل توجهی هستیم: ازدواج زودهنگام 

« ب حکومتیحق تصدی مناص»داری زنان، حق طالق زنان و اشتغال زنان. در خصوص  دختران، خانه

نیز گرچه نه به صراحت و شدت چهار محور قبلی، اما در مورد بسیاری از مناصب شاهد آن هستیم 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
  حانیت در مواجهه با پیامدهای بررسی نقش نهاد رو»مقاله علمی ـ پژوهشی، مستخرج از رساله دکتری با عنوان

دانشگاه شهید بهشتی، «  )با تأکید بر جایگاه اجتماعی زنان در ایران(: مطالعۀ موردی تاریخی اجتماعی نوسازی
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

، شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشجوی دکتری جامعه .1
 k_razavi@sbu.ac.irتهران، ایران، 

شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم  استادیار گروه جامعه .2
 a_shekarchi@sbu.ac.irانسانی، تهران، ایران )نویسنده مسئول(، 

گاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانش دانشیار گروه جامعه .3
 m-edjtehadi@sbu.ac.irانسانی، تهران، ایران 
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که اکثریت جامعه برخالف جریان مسلط روحانیت، معتقد به صاحب حقی زنان در تصدی این 

 هاست. جایگاه

ی جمعی، گرای ها، تضاد هنجاری، خاص ها و نگرش نهاد روحانیت، ارزشهای کلیدی: واژه

  گرایی جنسیتی. خاص

 مقدمه و طرح مسئله 

شوند.  های هنجاری مواجه می جوامع در گذار از وضعیت سنتی به جدید با تعدد نسبی نظام

جوامع سنتی از همسانی نظام هنجاری بیشتری برخوردارند و در رهگذر توسعه و تفکیک در 

نیز تکثر  شانو نمادی، نظم هنجاریهای فرهنگی  ابعاد مختلف نهادی و متناسب با تعدد نظام

های هنجاری منجر  سازی نظام یابد. در شرایط گذار مورد بحث، کوشش برای همسان بیشتری می

شود. چنانکه در تاریخ معاصر ایران، رویکرد  به پیشبرد راهبردهای آمرانه و از باال به پایین می

شاه )از جمله در  محمدرضا حکومت رضاشاه )از جمله در تعیین قواعد پوشش( و حکومت

های سیاسی و اجتماعی به زنان( در شکل تحمیل نظام هنجاری جدید با عدم اقناع  اعطای آزادی

های اجتماعی متعدد شد. در دوران  ها و تعارض سازی اجتماع سنتی، منجر به بروز تنش و مجاب

و تضاد هنجاری میان های دیگری از تنش متاخر و با استقرار نظام جمهوری اسالمی نیز شکل

نظام هنجاری مأخوذ از مبانی فقهی حکومت و نظام هنجاری عرفی جامعه در مسائلی نظیر 

 شود.  پوشش، سبک زندگی و حضور اجتماعی زنان مشاهده می

های  فرهنگ سازی، راهبرد تکثر فرهنگی قرار دارد که حضور خرده در مقابل راهبرد همسان

. این راهبرد ممکن است جامعه را در معرض تنش و شناسد عرض را به رسمیت می هم

گرایی جمعی شود؛ یعنی گروه  چندگانگی اجتماعی قرار داده و نهایتاً منجر به غلبۀ خاص

اجتماعی واجد توان سازماندهی و اعمال سلطه، بتواند نظام هنجاری خود را بر جامعه تحمیل 

(؛ این امر به ویژه 1393گذارد )چلبی، را به نمایش ب 1«ستمگری اجتماعی»کرده و وضعیتی از 

کشورهای در حال توسعه که اغلب دچار مشکل مزمن ضعف انسجام اجتماعی هستند و به 

 (. 143: 1331تر است )چلبی،  پذیرند، محتمل لحاظ وجود نیروهای گریز از مرکز آسیب

ده و در حال جامعۀ ایران از آستانۀ انقالب مشروطه وارد دوران جدیدی از حیات خود ش

تجربۀ گذار از اجتماعات قومی ـ مذهبی به سمت دولت ـ ملت بوده است. این گذار مالزم با 

هایی که گاه توسط نیروهای  های هنجاری جدید بوده است؛ نظام گیری و توسعۀ نظام شکل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
1 . Social Tyrrany 
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ها )دولت پهلوی ـ دولت  فکری تئوریزه و تدوین شده و گاه از باال توسط حاکمیت و دولت

 اند.  شده در جامعه ترویج و تثبیت شده گذاری ری اسالمی( به شکل سیاستجمهو

از سوی دیگر، روحانیت در ایران یک نیروی اجتماعی دیرپا و مؤثر و حامل نظام هنجاری 

برگرفته از سنت فقهی شیعه و سیر تاریخی خاص خود است که اجتماع مقلدان و پیروان خود 

خواند. در  ماقبل جدید به تبعیت از این نظام هنجاری فرامیرا مانند تمام نیروهای اجتماعی 

های هنجاری ناشی از وضعیت گذار، شاهد تنش و  گیری نظام زمان با شکلجامعۀ ایران هم

شده توسط روحانیت با نظام هنجاری جدید هستیم که  بندی تعارض میان نظام هنجاری صورت

های فرهنگی جدید که توسط روشنفکران  ارزش( سرریز مفاهیم و 1کند:  از دو منبع تغذیه می

ای حاوی افکار نو در خصوص برابری و مساوات افراد جامعه،  وارد جامعه شد و منظومه

سازی از باال در دوران پهلوی اول و  ( نظام2ها و حقوق اجتماعی و مدنی و ... پدید آورد؛  آزادی

شکلی  شد با کاربست راهبرد یکدوم که با همکاری طیفی از روشنفکران و چنانکه تصریح 

 فرهنگی از باال توسعه یافت.

ساخته، شاهد تنش  گذاری در راستای اعمال نظام هنجاری دولتاز دورۀ پهلوی و با سیاست 

های اجتماعی، سبک فرهنگی غربی، سینما  میان روحانیت و دولت در مسائل مختلفی نظیر آزادی

ایم. پس از انقالب و  اعی ـ سیاسی زنان و .... بودهو موسیقی، تلویزیون و رادیو، حضور اجتم

تثبیت نظام جمهوری اسالمی، روحانیت فرصت آن را یافت که در جایگاه قدرت قرار گیرد و 

گذاری در جامعه اجرایی کند. بنابراین تضاد هنجاری در نظام هنجاری مطلوب خود را با سیاست

 د. جامعۀ ایران در شکل و قالب جدیدی بازتولید ش

های گرا نیست. در درون این نظام هنجاری شکل نظام هنجاری روحانیت، نظامی عام

گرا بودن این نظام هنجاری و  خاص (1)شود.  گرایی مذهبی و جنسیتی دیده می متعددی از خاص

گرا توسط روحانیان و فقها، سبب  عدم ارتقاء و بازسازی آن در قالب یک نظام هنجاری عام

گرا و سایر  های هنجاری، میان این نظام هنجاری خاص ای با تعدد نظام شود در جامعه می

 گرا شاهد تنش و تعارض باشیم.  گرا و غیرخاص های هنجاری خاص نظام
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 1شود این است که میان نظام هنجاری روحانیت سوال اصلی که در این پژوهش پی گرفته می

نظر  ط به زنان چه مصادیقی از اشتراکهای هنجاری عرفی درون جامعه بر سر مسائل مربو و نظام

 و تضاد هنجاری قابل مشاهده است؟ 

 چارچوب مفهومی

توان قواعد مرسوم و رایجی تلقی کرد که حاکم بر  هنجارها را میهنجارها و تضاد هنجاری: 

(. به بیان دیگر، هنجارها، درک 2114ها و جوامع هستند )بیچیری و همکاران،  رفتار درون گروه

های غیررسمی هستند که بر رفتار اعضای یک جامعه کنترل و نظارت دارند. هنجار  تو دریاف

اجتماعی، انتظاری مشترک برای رفتار است که داللت بر چیزی دارد که به لحاظ فرهنگی 

مطلوب یا ناخوشایند است؛ این هنجارها، به لحاظ تجویزی بودن مشابه قوانین و مقررات است، 

(. در معنای نخست، هنجار 2113جایگاه رسمی قوانین است )مارشال،  با این تفاوت که فاقد

دامنۀ اخیر، هنجار  است؛ اما در معنای تنگ 3، اجتماعی و قانونی2اعم از هنجارهای اخالقی

  اجتماعی مدنظر بوده است.

های اجتماعی  توان دستورالعمل تر، هنجارهای اجتماعی را می به عنوان یک تعریف جامع

تماعی( برای تعیین وظایف و حقوق افراد برای انجام کارهای مختلف و همچنین برای )گرامر اج

: 1393ها در نظر گرفت )چلبی،  توزیع حقوق و تکالیف در میان اعضای گروه و مابین گروه

و انسجام نیستند،  4بندی(. هنجارها واجد اثرات دوگانه هستند؛ چنانکه تنها مشوق و مقوم هم37

(. 921: 2112بندی شوند )وینتر و همکاران، د باعث تضعیف و تحلیل رفتن همتوانن بلکه می

های  توجهی پارسونز به اثر دوگانۀ هنجارها و ارزش یکی از نقدهای الکوود به پارسونز، بی

گرایانه در اجتماع ملی چنین اثری کاهنده بر نظم اجتماعی  اجتماعی است. هنجارهای خاص

وهی هستند. این اثر دوگانۀ هنجارها، مشابه اثر دوگانۀ سرمایۀ گر دارند و مخل روابط بین

 (. 87: 1393اجتماعی است )چلبی، 

شود که برای بعضی امور اجتماعی دو هنجار یا دو  تضاد هنجاری به وضعیتی اطالق می

(. وینتر و همکاران )وینتر و همکاران، 114: 1331مجموعه هنجار متضاد وجود دارد )چلبی، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
هایی  هرچند روحانیت یک کل یکپارچه نبوده و تکثر فقهی و نظری در مسائل جزئی وجود دارد، ولی در معرف. 1

 فقها مشابه و بسیار نزدیک به یکدیگر است. که مدنظر ما برای نشان دادن تضاد هنجاری هستند، مواضع عمومی 
2. moral 
3. legal 

4. cohesion 
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( در توضیح مفهوم تضاد هنجاری میان دو عنصر سازندۀ ساختار هنجارهای 922: 2112

اند. عنصر نخست، محتوای هنجاری است )نوع رفتاری که باید انجام  اجتماعی تفکیک قائل شده

شود. بر اساس این  داد یا باید از آن پرهیز کرد(؛ عنصر دوم نیز سطح تعهد هنجاری نامیده می

جار اجتماعی، دو گونه تضاد هنجاری توسط وینتر و همکاران از یکدیگر تمایز میان دو عنصر هن

 تمیز داده شده است: 

 تواند این باشد که هر یک از کنشگران، سطح تعهد  منبع نوع نخست تضاد هنجاری می

 متفاوتی را به عنوان سطح مناسب در نظر بگیرند. 

 ا محتواهای متفاوت تواند احساس تعهد و همبستگی ب منبع دوم تضاد هنجاری می

معینی را که توسط گروهی  1های که افراد نمادها و داللت هنجاری باشد. همچنین در صورتی 

 دیگر از افراد به رسمیت شناخته شده نپذیرند، شاهد بروز تضاد هنجاری از این نوع هستیم. 

لکه بر بندی فوق، کانون توجه ما در بحث تضاد هنجاری، گونۀ نخست نیست، ب مطابق دسته

گونۀ دوم تضاد هنجاری تاکید داریم. یعنی وضعیتی که در آن هنجارهایی وجود دارد که از 

شوند، اما در مقابل  شده تلقی می سوی یک یا چند گروه اجتماعی به عنوان هنجارهای پذیرفته

هایی هستند که به هنجارهایی با محتوای متضاد نسبت به هنجارهای گروه نخست،  گروه

 کنند.  هد میاحساس تع

در تبیین پیامدهای ناشی از تضاد هنجاری اشاره شده که این نوع تضاد، کار تنظیم اجتماعی 

سازد. با وجود تضاد هنجاری تراکم روابط  گروهی را مشکل می ویژه در بعد روابط بین به

گرایی را در  شود. تضاد هنجاری خاص یابد و انسجام نیز تضعیف می گروهی کاهش می بین

نماید تا افراد دایرۀ دوستی خود را محدود تعریف کرده و در  کند و کمک می معه ترویج میجا

توانند  عوض دایرۀ دشمنی را گسترده تعریف کنند. از نظر سیاسی، تضادهای هنجاری فراگیر می

شود  ها و احزاب ضدنظام را فراهم نمایند که این خود مانع توسعۀ اجتماعی می زمینۀ ظهور گروه

 (. 113-111: 1331بی، )چل

های مهم در  تغییر جایگاه اجتماعی زنان به عنوان یکی از شاخصجایگاه اجتماعی زنان: 

تواند به خوبی نمود روشنی از چیستی و چگونگی بروز  روند گذار و توسعۀ جامعۀ ایران، می

مدرن،  های جوامع تضاد هنجاری در یک جامعۀ در حال گذار را به نمایش بگذارد. از مشخصه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
1. cues 
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های مختلف تبعیض جنسیتی و تقویت برابری حقوقی زنان با حرکت به سمت کاهش شکل

اند، ظهور برابری جنسیتی یکی از ابعاد  مردان است. چنانکه اینگلهارت و ولزل تصریح کرده

ای  فرایند توسعۀ انسانی در جریان نوسازی است. به طور تاریخی، نقش زنان به شکل عمده

های عمومی و قدرت سیاسی  سازی داری بوده است. تصمیم دمثل و خانهمحدود به تولی

: 2111اند )اینگلهارت و ولزل،  شده برای مردان تلقی شده قلمروهایی از پیش در نظر گرفته

(. اما در گذار به دوران جدید، ابعاد مختلف مشارکت زنان )اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 232

های مختلف برابری حقوقی جنسیتی،  بیان مصادیق و حوزهفرهنگی( توسعه یافته است. در 

( با 1398نیا ) توان از نظریۀ حقوق شهروندی تی. اچ. مارشال بهره جست. نوری و مسیب می

کنند:  الهام از نظریۀ مارشال، سه ساحت حقوقی را در بحث حقوق زنان از یکدیگر تفکیک می

مدنی ناظر بر حقوق ضروری برای حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی. حقوق 

آزادی فردی است. حقوق سیاسی ناظر بر حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی در نهادهای 

سیاسی هستند. حقوق اجتماعی نیز دامنۀ وسیعی از حقوق نظیر حق برخورداری از حداقل رفاه 

 گیرد.  اقتصادی و امنیتی تا حق مشارکت کامل در میراث اجتماعی را در برمی

 شناسی پژوهش  روش

روش این پژوهش، ترکیبی از روش اسنادی، مصاحبه با مطلعان و تحلیل آمارهای موجود 

است. برای استخراج اجزای مورد نیاز از نظام هنجاری روحانیت در مسائل زنان، از روش 

های اخالقی و مواضع مراجع و  مطالعۀ اسنادی استفاده شده است. رسائل فقهی، کتاب

اند. برای تکمیل این  ش. مورد مطالعه و کدگذاری قرار گرفته 1411-1311در دورۀ  روحانیان

هایی نیز با برخی روحانیان و حوزویان که معرف دیدگاه جریان اصلی حوزوی  موارد، مصاحبه

ای از منابع برای استخراج شواهد این پژوهش را  در ادامه خالصههستند صورت گرفته است. 

 ارائه کرده است: 

 بکه قواعد اخالقی: مجموعه آثار اخالقی روحانیت حاوی مباحث مربوط به زن و ش

( )دستغیب، 1373( )دستغیب، 1377( )مامقانی، 1379( )قمی، 1373خانواده شامل )شوشتری، 

( )مکارم شیرازی، 1339( )صافی، 1392( )صافی، 1384( )مظاهری، 1379( )امینی، 1377

 (. 1373( )دلشاد تهرانی، 1374( )صادقی تهرانی، 1374( )امینی، 1379( )مظاهری، 1371
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  ،شبکه قواعد فقهی: مجموعه آرای فقهی آیات بروجردی، گلپایگانی، صافی، صانعی

 صادقی طهرانی و جناتی در مسائل زنان

  اهلل بروجردی ماخوذ از:  سند درباره آیت 39کنش اجتماعی ـ سیاسی: مجموعۀ

سند ساواک و  289(؛ مجموعۀ 1391( )صافی، 1331ه، ( )مجله حوز1339)منظوراالجداد، 

 1171( و مجموعه 1372اهلل گلپایگانی در: امامی، محمدمهدی) شهربانی کل کشور درباره آیت

اهلل گلپایگانی ماخوذ از )انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت  سند ساواک درباره آیت

بوعاتی و خاطرات اطرافیان آیات گلپایگانی، ای، مط های زندگینامه اطالعات(؛ مجموعه گزارش

( 1379( )صافی، 1373( )امامى، 1371( )لطفی، 1333صافی، صانعی نظیر: )انصاری قمی، 

 (. 1393( )صافی، 1391)صافی، 

مصاحبه با چهار نحله فکری در مورد مسائل زنان صورت گرفته است  21در این پژوهش 

پژوهان  جریان اصلی نهاد روحانیت، مجتهدان و دانشپژوهان معرف  مجتهدان و دانشکه شامل 

پژوهان معرف جریان فقه حکومتی و  معرف جریان نوگرایی نهاد روحانیت، مجتهدان و دانش

نمایندگان شود. در مقاله پیش رو به چهار مصاحبه از  فعاالن و پژوهشگران مسائل زنان می

 جریان اصلی روحانیت ارجاع داده شده است. 

« تحلیل آمارهای موجود»های هنجاری عرفی رایج در جامعه از روش  خراج نظامبرای است

(. آمارهای موجودی که در این پژوهش مورد استفاده 333-333: 1378استفاده شده است )بیکر، 

های  ها و نگرش اند، نتایج حاصل از موج دوم و سوم پیمایش ملی سنجش ارزش قرار گرفته

های آماری موجود و  ت. دورۀ زمانی مورد بررسی به تناسب داده( اس1394و  1372ایرانیان )

 محدود شده است.  1391و  1371های پژوهش به دو دهۀ  محدودیت

های برابری جنسیتی  یافتن کدها و هنجارهای فقهی، اجتماعی و اخالقی در مورد شاخص

برابری حقوقی در  پذیر نیست. بخشی از مصادیق های روحانیت امکان برای زنان در آراء و کنش

 سه حوزۀ حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی عبارتند از: 

  مصادیق نابرابری حقوق مدنی: ازدواج زن، ازدواج با غیرمسلمان، شروط بر هم زدن عقد

ازدواج و طالق، کنترل بدن، پوشش و نگاه کردن، کنترل صدا و آوای زن، کنترل اختالط و 

بری زن، اشتغال زن، تصدی  مالکیت و ارث تفکیک جنسیتی، حق حضانت و سرپرستی،

 ها و مناصب دینی، دیه و قصاص و شهادت زن. نقش

 مصادیق نابرابری حقوق سیاسی: حق انتخاب شدن زنان، حق انتخاب کردن زنان 
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 حقوق اجتماعی: کارخانگی زن، تحصیل زنان مصادیق نابرابری 

های آماری  با عنایت به دادهشایان ذکر است که از میان مجموعه مصادیق ذکر شده است، 

های ایرانیان( تنها هفت  ها و نگرش های دوم و سوم پیمایش ملی ارزش موجود )نتایج موج

داری زنان؛  ازدواج زودهنگام دختران؛ خانهشاخص قابل بررسی تطبیقی هستند که عبارتند از: 

؛ کنترل اختالط حق طالق زنان؛ اشتغال زنان؛ حق تصدی مناصب حکومتی؛ کنترل بدن و پوشش

 و تفکیک جنسیتی

 های پژوهش  یافته

داند؛ بدین  رویکرد مسلط در روحانیت، سن ازدواج را زمان بلوغ مىازدواج زودهنگام دختران: 

: 1391)امینی، ( 2)توانند ازدواج کنند ترتیب، وقتى پسر و دختر به سن بلوغ رسیدند شرعاً مى

سالگی به بعد  9ترین سن ازدواج برای دختران  اسب(. اگر این مبنا بخواهد رعایت شود، من71

در رسائل عملیۀ تمامی مراجع معاصر که معرف  2487است. با همین رویکرد غالب، مسأله 

مستحب است در شوهر دادن »کند:  جریان مسلط روحانیت هستند، یک گزارۀ ثابت را انشاء می

صادق علیه السالم فرمودند: یکى  دخترى که بالغه است؛ یعنى مکلّف شده، عجله کنند، حضرت

( 497: 1392)بروجردی، « هاى مرد آن است که دخترش در خانۀ او حیض نبیند. از سعادت

هرگونه تاخیر در ازدواج برای دختران سبب  (3)(.411ق: 1432( )صافی، 418: 1332)گلپایگانی، 

هاى فراوان،  ل دشوارىاش و با تحم براى حفظ آبروى خود و خانواده»شود که ناگزیر شوند  می

کند که نتیجه آن، عصبانیت، ضعف اعصاب، افسردگى، یأس از زندگى،  عفت خود را حفظ مى

و چنانچه این راه را انتخاب نکنند، به « هاست. نگرى، طغیان و بداخالقى و امثال این پوچى

(. 74-71: 1391شوند )امینی،  کشیده مى« انحرافات جنسى، ارتباطات نامشروع و ولگردى»

ترین مشکل  مهم»های اخیر از منظر برخی مقامات عالی روحانیت،  تأخیر در سن ازدواج در دهه

به تأخیر انداختن سن ازدواج به معناى ورود به »قلمداد شده است. گزارۀ « جامعه جوان

 ، به طور تلویحی امر تاخیر در ازدواج را به پیروی از هنجارهای جامعۀ«هاى تمدن نیست. دروازه

 (. 83: 1377دهد )جوادی آملی،  غربی نسبت می

های درون نهاد  با این وصف، سن تجویزی مناسب برای دختران از منظر تمام جریان

سالگی است. این سن، با آنچه جامعه، سن مناسب برای ازدواج قلمداد  11روحانیت، قبل از 

سن مناسب ازدواج برای  کند، تفاوت قابل توجهی دارد. در پیمایش ملی موج دوم و سوم، می
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درصد افراد جامعه  9/3و  3/2دختران مورد سوال قرار گرفته است. در دو پیمایش مذکور تنها 

دانند. میانگین سن مطلوب ازدواج از منظر پاسخگویان در  سال را مناسب می 18ازدواج زیر سن 

رصد افراد تحت د 1/41و  7/48است. همچنین به ترتیب  2/21و  9/21دو پیمایش به ترتیب 

دانند. اگر همین درصدها را در مورد  سال به باال می 21مطالعه، سن مناسب ازدواج دختران را 

پاسخگویان زن مدنظر قرار دهیم، شکاف مذکور بیش از پیش خواهد بود؛ چرا ترجیح 

 21درصد زنان در هر دو موج سنین  11پاسخگویان زن، ازدواج در سنین باالتر است )بیش از 

 اند(. ال و باالتر را سن مفید ازدواج طرح کردهس

ترین  از منظر جریان مسلط روحانیت، آراستن خانه و تربیت کودک اساسى داری زنان: خانه

وظیفۀ زن است. تفسیر روحانیت از اسالم این است که بهترین موردى که نیروها و عواطف 

است. پرداختن « ن این کانون پرارزشمحیط خانه و آراست»گرانمایه زن باید در آنجا صرف شود 

دارى و  داری و تربیت فرزندان وظیفه و ادای دِین او به جامعه است و خانه زن به خانه

( در این زمینه به 191-192: 1377شوهردارى و تربیت فرزند میدان جهاد است )دستغیب، 

هاد زن، در خوب ج»شود که  حدیث مشهوری از پیامبر اسالم )ص( و امام علی)ع( استناد می

شود  تصویر می« تقدس»داری و شوهرداری برای زن امری دارای  خانه«. شوهرداری کردن است

است )صافی، « ترین مظاهر همکاری زن و مرد عالی»و « ترین کار برای نوع زن شایسته»که 

رر ای است که خدا بر او مق (. مطابق این دیدگاه، شوهرداری هم وظیفه1397( )سیستانی، 1391

است؛ زنی که فاقد این هنر باشد و وظیفۀ محول الهی را درست انجام « هنر»کرده و هم یک 

« آورد شوهر را به خاک سیاه نشانده و محیط خانه را به شکل جهنمی سوزان درمی»ندهد، 

است که زن باید به تصدی آن افتخار کند، « پست حساسی»داری زن،  (. خانه28: 1379)امینی، 

 (238: 1379)امینی، « کند. پیشرفت و ترقى ملت فداکارى مى»پذیرش آن برای چرا که با 

های  فرض نسبت با پیشداری و شوهرداری زن، بی تاکید روحانیت بر وظیفۀ خانه

دارى،  شناسانه و الهیاتی مشخص نیست. استدالل روحانیت این است که وظایف خانه انسان

بر اساس فطرت و »این وظایف « ی قوى نیاز داردابه عاطفه»همسردارى و تربیت فرزندان 

مردان بر »که  در حالی«. آفرینش زن وضع شده و کامالً با استعداد و توانایى او متناسب است

دارى خلق  دارى و خانه آیند. زیرا، مرد براى بچه حسب فطرت از عهدۀ انجام این وظایف بر نمى

)مظاهری، « هاى سنگین اجتماعى مناسب استنشده است. مرد وجودى تعقلى دارد که براى کار

های اجتماعی  ، تحمل مشاغل و مسئولیت«مثل گل سرخ است»(. بدین ترتیب، زن که 21: 1384
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دارى به  خانه»هستند ندارد و « آفتاب سوزان و باد و طوفان و سرماى زمستان»را که مانند 

(. این استدالل نیز از 28: 1384)مظاهری، « ى او قرار گرفته است مقتضاى آفرینش زن به عهده

تالش و مجاهده با نفس براى وصول به »سوی برخی روحانیان مطرح شده که زنان چون قدرت 

 (.127: 1384اند )قائمی،  دارند، متکفل امر خطیر شوهرداری شده« مقام تحمل

ه از اساسا اشتغال زن به کارهاى خارج از منزل چ»از سوی دیگر، مطابق استدالل روحانیت، 

نظر وقت و چه از نظر جهات روحى فرصت و مجال اشتغال به وظیفۀ مادرى را از او سلب 

های فوق در نظام هنجاری و ارزشی روحانیت طی  (. گزاره211-212: 1377)دستغیب، « کند مى

های محدث  های سدۀ جاری قابل رهگیری است. از نخستین آثار این سده که دیدگاه تمامی دهه

دهند،  ( را بازتاب می1373(، شوشتری )شوشتری، 1377(، مامقانی )مامقانی، 1379قمی )قمی، 

های کسانی نظیر آیات دستغیب و امینی منعکس شده و تا دورۀ  های میانی که در دیدگاه تا دهه

اخیر که در رویکرد آیات صافی و مظاهری شاهد آن هستیم. بنابراین تاکید بر وظیفۀ ذاتی زن در 

 شوهرداری، دیدگاهی تاریخی، پیوسته و مورد اجماع در روحانیت است. داری و  خانه

ای از جامعه نسبت به خانه داری زنان، مشارکت زنان در تامین  اما نگرش بخش عمده

مخارج خانواده و کار زنان در بیرون از خانه به کلی متفاوت از آن نظام ارزشی و هنجاری است 

شود. مطابق گزارش موج دوم و سوم پیمایش ملی  که توسط روحانیت ترسیم و تجویز می

 83و  71درصد کل پاسخگویان و حدود  18درصد و  32ها، به ترتیب حدود  ها و نگرش ارزش

داری است و نباید بیرون از خانه  شان خانه ها وظیفه زن»درصد پاسخگویان زن با این گزاره که 

درصد  24و  21اساس، به ترتیب تنها حدود  کامالً مخالف یا مخالف هستند. بر همین« کار کنند.

با این  1394و  1371های  درصد پاسخگویان زن در سال 19و  11کل پاسخگویان و به ترتیب 

کند، موافق هستند )دفتر طرح های ملی،  گزارۀ کلیدی که روحانیت با قاطعیت از آن دفاع می

1372 :84 .) 

ها هم باید مثل مردان در تامین  زن»ره که هر دو پیمایش مذکور میزان موافقت با این گزا

کنند؛ در موج دوم درصد موافقت با  را در مقیاس باالیی گزارش می« مخارج خانواده سهیم باشند

درصد بوده  87درصد و در بین پاسخگویان زن  19این گزاره در بین کل پاسخگویان حدود 

درصد گزارش شده است. این  11است؛ در موج سوم، درصد موافقت و موافقت کامل بیش از 

درصد کل پاسخگویان  24و  31به ترتیب تنها حدود  1394و  1371در حالی است که در سال 

 اند.  درصد پاسخگویان زن با گزارۀ فوق، مخالف یا کامالً مخالف بوده 19و  22و 
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قرار  در پیمایش ملی موج سوم، کار زنان در بیرون از خانه نیز به طور جداگانه مورد سوال

درصد  11درصد کل پاسخگویان و  22گرفته است. بر اساس گزارش این پیمایش، تنها حدود 

اند؛ در مقابل، حدود  پاسخگویان زن با کار زنان در بیرون از منزل مخالف یا کامالً مخالف بوده

فق درصد پاسخگویان زن با کار زنان در بیرون از منزل کامالً موا 84درصد کل پاسخگویان و  11

 (. 37: 1391اند )دفتر طرح های ملی،  یا موافق بوده

مطابق رویکرد مسلط بر روحانیت و فتاوی قریب به اتفاق مراجع و فقهای حق طالق زنان: 

شرعا اختیار طالق با »شیعه، طالق موقوف به اذن و رضایت شوهر است و به عبارت دیگر، 

س این برداشت مسلط، مرد هر زمان که ( بر اسا178-173ق:  1419)گلپایگانی، « شوهر است.

حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در  -تواند زن را طالق دهد )بررسی فقهی  بخواهد، می

(. بنا به تعبیر بعضی از فقها از جمله امام خمینی حتی اطالع زن از اجرای 111: 1339طالق، 

(. به 117اشد )پیشین، صیغۀ طالق نیز ضروری نیست، چه رسد به آنکه نیاز به موافقت زن ب

همین ترتیب، اکثر فقها معتقدند در صورت اظهار کراهت از سوی زن و درخواست طالق و 

کند؛ بلکه می تواند  حاضر شدن به بخشش مهریه، به خودی خود تکلیفی برای مرد ایجاد نمی

 .(4)(134پیشنهاد زن را برای طالق بپذیرد یا نپذیرد )پیشین، 

های  گیری متمایزی است. یافته در میان افراد جامعۀ ایران بیانگر جهتاما مطالبۀ حق طالق 

درصد  87درصد کل پاسخگویان و حدود  81موج دوم پیمایش ملی بیانگر این است که 

پاسخگویان زن با اعطای حق طالق به در صورت عدم رضایت از زندگی خانوادگی موافق 

پاسخگویان زن از اعطای حق طالق به زنان درصد  28درصد کل پاسخگویان و  31هستند. تنها 

کنند و مخالف آن هستند. درصد کمی از اعضای جامعه نیز در این زمینه مردد  حمایت نمی

 (. 84: 1372هستند )دفتر طرح های ملی، 

حق طالق زنان در موج سوم پیمایش نیز سنجیده شده است؛ اما قید ناراضی بودن از زندگی 

ست حق مطلق طالق برای زنان مورد سوال قرار گرفته و به نظر خانوادگی حذف شده و خوا

رسد همین امر تاثیری در میزان موافقت و مخالفت پاسخگویان داشته است. با این وجود،  می

درصد پاسخگویان زن از اعطای حق مطلق طالق به  49درصد کل پاسخگویان و  39هنوز هم 

اند. در میان پاسخگویان زن،  نظر خاصی نداشته درصد در این مورد 24زنان دفاع کرده و حدود 

اند )دفتر طرح های  درصد با اعطای حق طالق به زنان مخالفت کامل یا مخالفت کرده 23تنها 

 (. 37: 1391ملی، 
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نفسه حرام نیست، اما به سبب آنکه  اشتغال زنان در فقه شیعه گرچه فیاشتغال زنان: 

ای است که  جام فعل حرام است، جزو مسائل پیچیدهمقدمات آن مستلزم ترک عمل واجب یا ان

های بسیار سخن بگویند که «اما و اگر»ها و شروط و  سبب شده فقها در مورد آن با تبصره

قید و شرط زنان است. از منظر همدالنه، معنای کنش  مایۀ آن، رد حق اشتغال آزادانه و بی جان

انۀ زنان در چند محور قابل بحث است که در آمیز جریان مسلط روحانیت با اشتغال آزاد مخالفت

  پردازیم. ادامه با ذکر شواهدی به بررسی هر یک می

. نقض حق زوج برای جلوگیری از خروج از منزل: از منظر فقهی، خروج زن از منزل مستلزم 1

ق: 1432صافی، ) (411-411: 1332گلپایگانی، ) (491: 1392)بروجردی، اجازۀ شوهر است 

نجا که اشتغال زنان در کارهای خارج از خانه، مستلزم خروج از منزل است و . از آ(391

بسیاری از مردان از اینکه زنان از منزل خارج شوند، کراهت دارند، قول به حق اشتغال زنان 

 ردیف با نقض حق مردان در جلوگیری زنان از خروج از منزل است. هم

: از آنجا که اشتغال زنان که مستلزم عدم . نقض حق بدون قید و شرط استمتاع جنسی زوج2

های متمادی کاری است، ممکن است مانع حق استمتاع شوهر  حضور در منزل برای ساعت

  (1)روز شود، بنابراین، مقدمۀ فعل حرام است. در هر زمان دلخواه از شبانه

ل زنان . اختالط زن و مرد: دلیل دیگری که از جانب جریان مسلط روحانیت در منع اشتغا3

شود، بروز اختالط خواسته و ناخواسته میان زنان و مردان در محیط کاری است  مطرح می

 (. 1398( )صافی، 1391( )صافی، 1397)رحمتی، 

. قرار گرفتن در معرض دید نامحرمان و به خطر افتادن عفت و حیا در جامعه: اشتغال زنان 4

در معرض دید نامحرمان است و این امر  مستلزم خروج از منزل، گذر از معابر و قرار گرفتن

 (. 1398( )صافی، 1397تواند عفت جامعه را به خطر اندازد )رحمتی،  می

زنان به  داری برخی مشاغل به سبب ساختمان طبیعی بدن: . عدم صالحیت ذاتی زن برای عهده5

ارند. ، آمادگی و صالحیت انجام بسیاری از مشاغل را ند(8)سبب ساختمان طبیعی و روانی

موجودى است ظریف، لطیف و زیبا و در اثر همین لطافت و زیبایى است که براى مرد »زن 

« اى وارد نسازد اش لطمه جاذبه و نفوذ دارد، لذا در انتخاب شغل باید بکوشد به زیبایى

های عاطفی که ذاتی  (. عالوه بر ظرافت و ناتوانی فیزیکی، ویژگی21-22: 1374)امینی، 

( در 22: 1374شود، مانع تصدی مشاغل دیگری برای زنان است )امینی،  می زنان پنداشته

خصوص عدم تصدی مشاغل نظامی و امثال آن توسط زنان، تشبه یافتن زنان به مردان و 



 

 

 

 

 

 070نهاد روحانیت و مواجهه با تضاد هنجاری: مطالعه موردی جایگاه اجتماعی زنان  

 

 

شده از جانب روحانیت است که سبب  ناسازگاری با شأن و وقار زن نیز از دیگر ادله مطرح

 الف(. 1373ود )صافی، ش منع زنان به اشتغال در این امور می

. آسیب دیدن نقش مادری و تربیت فرزندان: اساسا اشتغال زن به کارهاى خارج از منزل چه از 8

نظر وقت و چه از نظر جهات روحى فرصت و مجال اشتغال به وظیفۀ مادرى را از او سلب 

 . : پرسش دوازدهم(1391)صافی،  (211-212: 1377کند )دستغیب،  مى

ها،  ها و نگرش مطرح شد مطابق گزارش موج دوم و سوم پیمایش ملی ارزشچنانکه پیشتر 

درصد پاسخگویان  83و  71درصد کل پاسخگویان و حدود  18درصد و  32به ترتیب حدود 

کامالً « داری است و نباید بیرون از خانه کار کنند شان خانه ها وظیفه زن»زن با این گزاره که 

 22مطرح شد که در پیمایش ملی موج سوم، تنها حدود  مخالف یا مخالف هستند. همچنین

درصد پاسخگویان زن با کار زنان در بیرون از منزل مخالف یا  11درصد کل پاسخگویان و 

درصد پاسخگویان زن  84درصد کل پاسخگویان و  11اند؛ در مقابل، حدود  کامالً مخالف بوده

 اند.  افق بودهبا کار زنان در بیرون از منزل کامالً موافق یا مو

اما جدای از تصویر فوق از نگرش اعضای جامعۀ ایران به اشتغال زنان، تصدی برخی 

مشاغل توسط زنان نیز در هر دو موج پیمایش مورد پرسش قرار گرفته است. مطابق نگرش 

توانند متصدی مشاغلی نظیر پلیس، مدیر کارخانه، پزشک و مهندس  اکثریت جامعه، زنان می

موج دوم، میزان موافقت پاسخگویان با تصدی شغل پلیس و مدیر کارخانه به ترتیب باشند. در 

درصد پاسخگویان بوده است. در موج سوم، میزان موافقت جامعه با تصدی  4/87و  1/11

 11و  3/11، 7/83، 3/71مشاغل پزشک، مهندس، مدیر کارخانه و پلیس توسط زنان به ترتیب 

قید و شرط این  بیانگر موافقت اکثریت جامعه با تصدی بیدرصد پاسخگویان بوده است که 

مشاغل توسط زنان است. اگر صرفاً پاسخگویان زن را در نظر بگیریم، میزان موافقت با تصدی 

 یابد.  مشاغل فوق توسط زنان جملگی افزایش می

تنها استثنا در این زمینه مشاغل سخت نظیر مکانیکی و جوشکاری و راننده تاکسی و 

اند. بدین  بوس است که اکثریت پاسخگویان با تصدی این مشاغل توسط زنان مخالف بودهاتو

رسد با آن بخش از رویکرد روحانیت که مخالف تصدی مشاغل سخت و  ترتیب به نظر می

های مردانه و احیاناً پرخطر  مستلزم قوت بدنی و فیزیکی یا مشاغلی که مستلزم حضور در محیط

رانندگی اتوبوس(، در جامعه همدلی وجود دارد، اما به طور کلی جامعه با  برای زنان است )مانند

اشتغال زنان و تصدی مشاغلی نظیر مهندسی یا مدیری کارخانه یا پلیس شدن برخالف رویکرد 
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آمیز روحانیت، موافقت و همدلی وجود دارد و اشتغال زنان مانع حفظ خانواده یا  مخالفت

 . شود جایگاه مادری قلمداد نمی

مشارکت سیاسی زنان از موضوعات مورد مناقشه در نسبت حق تصدی مناصب حکومتی: 

اهلل بروجردی و نهاد روحانیت با جامعه است. سابقۀ این موضوع به دوران مرجعیت آیت

( ، تصدی جایگاه 438-433: 1339مخالفت با حق انتخاب زنان )رای دادن( )منظوراالجداد، 

( و سپس اعطای حق رأی دادن به زنان در الیحۀ 82-88: 1391ی، والیتعهدی توسط زنان )صاف

 1341های ایالتی و والیتی و رفراندوم انقالب سفید شاه و مردم در ابتدای دهۀ  انجمن

گردد که در مورد اول نظر روحانیت مبنی بر عدم اعطای حق رأی به زنان تسلط یافت، اما  بازمی

انه حکومت، مقاومت نهاد روحانیت در هم شکسته شد و در جریان انقالب سفید با برخورد آمر

( )مرکز اسناد انقالب 11الف: 1371حق رأی زنان تثبیت شد )مرکز بررسى اسناد تاریخى، 

، جریان مسلط روحانیت در 11و  41های  های دهه (. در تمامی سال83-89: 1334اسالمی، 

وسط زنان نظیر انتخاب به کشاکشی همیشگی با رژیم شاه بر سر تصدی مناصب حکومتی ت

 (.131-132ب: 1371عنوان وزیر و نماینده مجلس بود )مرکز بررسی اسناد تاریخی، 

پس از انقالب با فضایی سیاسی بوجود آمده، هرچند حق رأی زنان تثبیت شده و مخالفت 

گیرد، اما همچنان در خصوص حق انتخاب شدن زنان و  ای با آن صورت نمی جانبه علنی و همه

جمهوری، وزیری، قضاوت، استانداری، شهرداری، عضویت  صدی مناصب حکومتی نظیر رئیست

های جدی از جانب  در مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا و ... مخالفت

جمهوری توسط زنان از همان بدو  شود. تصدی جایگاه ریاست جریان مسلط روحانیت دیده می

س قانون اساسی جمهوری اسالمی مورد مخالفت برخی مراجع از نوی انقالب و طرح در پیش

(. مخالفت با تصدی مقام قضاوت 132-133: 1373اهلل گلپایگانی قرار گرفت )امامى،  جمله آیت

و وزارت نیز همچنان ادامه یافته و جز موارد معدود و استثنایی )نظیر تصدی وزارت بهداشت 

ر زنان در سطوح پایین قضاوت )دادیار ارجاع، دادیار در یک دورۀ کوتاه در دولت دهم( و حضو

تحقیق و دادیار اظهارنظر، بازپرس، دادرس، معاون مدیرکل، مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادیار 

 ( تحقق بیرونی نیافته است. 1393دیوان عالی کشور( )عابدین زاده، 

است که از شریعت به مناصب عالیۀ اجتماعی، از مناصبی »از منظر جریان اصلی روحانیت 

ورای این  (3)(.1397)سیستانی، « ها را تصدی کند. آید که خدا رضا ندارد زن، آن دست می

ترین استدالل روحانیت در رد تصدی مناصب حکومتی توسط زنان،  حکم تعبدی، اصلی
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اهلل  قیومیت مردان بر زنان و الزمۀ آن، تسلط و حاکمیت مردان بر زنان است. چنانچه آیت

در تشریح علت مخالفت با قضاوت زنان با استناد به قول محقق « کتاب القضاء»پایگانی در گل

شود حتی اگر شرایط دیگر را به طور کامل داشته  قضاوت برای زن منعقد نمی»گوید:  حلّی می

که « اءِالرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّس»فرمایند  وجوه استدالل آن عبارتند از: خداوند می«. ... باشد

ظاهر این سخن قیومیت مردان بر زنان و الزمۀ آن، تسلط و حاکم بودن مردان بر زنان و نه 

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ »عکس آن، است... دوم اینکه خداوند فرموده 

لِلرِّجالِ »ردان حقوقی است، اما که در این آیه اشکار است که زنان را بر م« عَلَیهِنَّ دَرَجَۀٌ

« وَ قَرْنَ فِی بُیوتِکُنَّ»مردان واجد درجاتی هستند... سوم اینکه خداوند فرموده « عَلَیهِنَّ دَرَجَۀٌ

که الزمۀ تصدی منصب قضا توسط زن خروج وی از خانه  های خود بمانید( در حالی )در خانه

ع با نهایت آشکاری مورد نهی قرار و شنیدن صدای مردان و دیگر اموری است که در شر

 (. 13-47ق: 1413)گلپایگانى، « گرفته است

گیرد کاربرد اصلى عقل زن چون تحت تأثیر عواطف شدید قرار مى»همچنین گفته شده که 

هایى که نباید عواطف در آن  دهد. از این رو اسالم زنان را از مسئولیتخود را از دست مى

(. 23-27: 1384)مظاهری، « هاد و حکومت منع کرده استحکومت کند، همچون قضاء و ج

گیرد. از همین  زن موجودى عاطفى است و غالباً زودتر از مردها تحت تأثیر عواطف قرار مى»

رو، اشتغال در کارهایى که نیاز بیشترى به قاطعیت و خشونت دارد، به صالح بانوان و جامعه 

(. بدین ترتیب، فقدان 22: 1374)امینی، « وتهاى نظامى، انتظامى و قضا نیست، مانند شغل

شجاعت و قاطعیت و قرار داشتن در معرض احساسات و عواطف در جمله موانعی است که 

(. اما 1397شود )رحمتی،  جمهوری و قضاوت توسط زنان مطرح می برای تصدی مقام ریاست

ی، نمایندگی مجلس جمهور استدالل دیگر که به عنوان مبنای مخالفت با تصدی جایگاه ریاست

شود، ناظر بر قرار گرفتن زنان در منظر عموم جامعه است: )عضو  و ... توسط زنان مطرح می

تر حکومتی  (. در مورد تصدی سطوح پایین1397( )رحمتی، 1397اهلل وحید خراسانی، دفتر آیت

 ب(، استانداری نیز1373(، عضویت در شورای شهر )صافی، 1378نظیر شهرداری )صافی، 

شدت مخالفت جدی در جریان مسلط روحانیت مشهود است؛ عمدۀ استدالل در مورد این 

مشاغل به مخالفت روحانیت با اختالط زن و مرد و به خطر افتادن غیرت اسالمی )صافی، 

 گردد.  پ( بازمی1373
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ها، در مورد تصدی مقام  ها و نگرش های موج دوم پیمایش ملی ارزش بر اساس داده

(. اما در مورد تصدی 33در مقابل  18ی، درصد مخالفان بیش از موافقان است )جمهور ریاست

جایگاه وزارت و شهرداری، اکثریت جامعه موافق تصدی این دو جایگاه توسط زنان گزارش 

 درصد مخالف(.  37و  39درصد موافق در مقابل  11و  14اند )به ترتیب  شده

فرقی »، طبقۀ پاسخ «مردد»ه جای طبقۀ پاسخ ای بوده که ب ها به گونه در موج سوم، پاسخ

گنجانده شده است که داللت انتخاب این گزینه توسط پاسخگو در مورد تصدی مشاغل « ندارد

و مناصب توسط زنان این است که از نظر پاسخگو فرقی میان زن و مرد در این زمینه وجود 

کومتی مورد سوال در این موج، کنیم از بین شش منصب ح ندارد. با لحاظ این نکته، مالحظه می

جمهوری و قضاوت است که شمار بیشتری از پاسخگویان  تنها در مورد تصدی مقام ریاست

درصد موافق و  42درصد مخالف در مقابل  17مخالف تصدی این منصب توسط زنان هستند )

ابل درصد مخالف در مق 2/11جمهوری و  قائل به عدم تفاوت میان زن و مرد در مورد ریاست

درصد موافق یا قائل به عدم تفاوت در مورد قضاوت زنان(. در مورد چهار منصب دیگر  7/49

ها توسط زنان  )وزیر، استاندار، فرماندار/شهردار( درصد کسانی که موافق تصدی این مسئولیت

بینند، بیشتر از مخالفان است. حتی در مورد  بوده یا میان زن و مرد در این زمینه فرقی نمی

جمهوری و قضاوت هم که اکثر پاسخگویان در موج سوم مخالف  اصبی نظیر ریاستمن

اند، همچنان یک اقلیت بسیار قابل توجه موافق تصدی این  گری زنان گزارش شده تصدی

درصد جامعه در مورد تصدی  41ها توسط زنان هستند که بیانگر تفاوت دیدگاه بیش از  جایگاه

 د مسلط در روحانیت است. این مناصب توسط زنان با رویکر

نشینی  تأکید بر لزوم کنترل پوشش زن در پیوند آشکاری با لزوم خانه کنترل بدن و پوشش:

های آشکاری به لزوم کنترل بدن، پوشش و  زنان است. در آثار اخالقی متقدمان قرن معاصر اشاره

: 1373( )شوشتری، 391-392: 1377( )مامقانی، 38-33: 1379نگاه کردن زن وجود دارد )قمی، 

ها، پرهیز از قرار گرفتن در معرض  (. نخستین استدالل در لزوم پوشش زنان و کنترل بدن آن81

: 1377گیری از تحریک و آلودگی مردان نامحرم است )دستغیب، جلو و مرداننگاه هوسرانانۀ 

 معددار شدن غیرت وی در نتیجۀ  (. بر هم خوردن آرامش خانواده و شوهر و خدشه192

 اخالقی قواعد در که است دیگری دلیل زن، جانب از اسالمی حجاب و پوشش رعایت

( 113-117: 1379ست )امینی، ا گرفته قرار تأکید مورد حجاب حفظ مبنای عنوان به روحانیت

 (. 327-329، 2: ج1371( )مکارم شیرازی، 73-72: 1338)قربانیان، 
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شود )مظاهری،  عفتی قلمداد می بی عدم رعایت حجاب از جانب زن مرادف با خیانت و

توجهی  ای است که بی (. در مواردی اهمیت مسئلۀ پوشش در نگاه روحانیت به اندازه89: 1384

( و 148-143: 1379به آن باالتر از زنا و مرادف با اشاعۀ فحشاء قلمداد شده )مظاهری، 

ان شده است )مظاهری، بدحجابی زنان عامل به گناه افتادن جوانان و افزایش طالق نیز عنو

(. حجاب از ضروریات دین تلقی شده که در صورت عدم تقید فرد به آن، کفر 273-239: 1379

(. این 487: 1373کند )انصاریان،  او محرز بوده و عقد ازدواج با منکر حجاب را باطل می

با »ن باید شود که زنان مسلما مجموعه قواعد هنجاری و اخالقی نهایتاً منجر به این تجویز می

سال است استقرار پیدا کرده و عفت، نجابت، حیثیت  1411لباس متّحدالشکل با همین سنّتی که 

(. حفظ حجاب با 1377وارد جامعه شوند )صافی، « کند و کرامت زن مسلمان را نگهداری می

الف( و مبنای هویت اسالمی 1373استفاده از چادر بدل به جهاد در راه خدا شده )صافی، 

 گیرد. ت( در مقابل هویت غربی قرار می1373فی، )صا

ها، از پاسخگویان خواسته شده دیدگاهشان را  ها و نگرش در موج دوم پیمایش ملی ارزش

ها بیان کنند. مشابه همین  در خصوص برخورد با ناهمنوایی اجتماعی از جمله بدحجابی خانم

درصد جامعه بدحجابی  11ود سوال در موج سوم نیز پرسیده شده است. در هر دو موج، حد

اند  درصد( اظهار کرده 83اند. اما اکثریت قابل توجهی از جامعه ) ها را بدون اشکال دانستهخانم

تذکر »ها هستند، اما با آن کاری ندارند. درصد کسانی گزینه  که گرچه مخالف بدحجابی خانم

به »درصد یکی از دو گزینۀ  4درصد است و تنها حدود  13اند حدود  را انتخاب کرده« دهم می

 اند.  را انتخاب کرده« کنم برخورد می»یا « دهم صالح اطالع می مراجع ذی

نگرش اعضای جامعه در « دین و جامعه»در پیمایش موج سوم، گویۀ دیگری در بخش 

ها جامعه به حجاب  خصوص مسئلۀ حجاب را مورد سوال قرار داده است. در این گویه التزام خانم

مورد سوال قرار گرفته است. با لحاظ حساسیت موضوع و احتمال سوگیری در پاسخ، اجباری 

درصد پاسخگویان با حجاب اجباری ابراز مخالفت  22شود که همچنان بیش از  مالحظه می

اند؛ درصد کسانی که با حجاب  درصد نیز از ارائۀ پاسخ صریح خودداری کرده 21اند و  کرده

درصد است. معنای این گزاره آن است که حدود  13افق هستند حدود اجباری موافق یا کامالً مو

 (. 244: 1391درصد جامعه موافقتی با حجاب اجباری ندارند )دفتر طرح های ملی،  43

هایی که در نهاد روحانیت  مشابه همان رویکرد و استداللکنترل اختالط و تفکیک جنسیتی: 

بحث از تفکیک جنسیتی نیز نافذ است.  برای کنترل بدن و پوشش زنان وجود داشت، در
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پرهیز کردن از »شود؛ چنانکه  رانی قلمداد می عفتی و شهوت اختالط زن و مرد مایۀ گسترش بی

با زن نشستن و گفتگو کردن، »شود، چرا که  به یک امر اخالقی بدل می« مجالسات با زنان

ات شهوات و مادیّات مجالسه و محادثه با زنان، موجب قساوت است؛ چون در زن فقط جه

(. معاشرت آزادانه زن و مرد همچنین به عنوان عامل به خطر 231: 1373)دستغیب، « قوى است

توجهی زن به وظایف طبیعی خود در حفظ خانواده و نقش همسری و  افتادن کانون خانواده، بی

است که (. برای پرهیز از همین اختالط 211: 1377شود )دستغیب،  گسترش طالق پنداشته می

: 1332برخی فقها و روحانیان بر این نظر هستند که حضور زنان در مراسم تشییع )گلپایگانی، 

( )بروجردی، 393: 1377(، نماز جمعه و جماعت )مامقانی، 91ق: 1432( )صافی، 98-91

اهلل وحید ( )عضو دفتر آیت211ق: 1432( )صافی، 284: 1332( )گلپایگانی، 311: 1392

( مکروه است و تا جایی که ممکن است زن باید در خانه بماند و حتی نماز را 1397خراسانی، 

 به فرادی بخواند. 

های جامعه در خصوص اختالط زن و مرد گرچه مشابه مسئلۀ پوشش  ها و نگرش اما ارزش

واجد همنوایی بیشتری با روحانیت است، همچنان معرف وجود یک اقلیت قابل توجه با 

ها دو گویه مرتبط با  ها و نگرش وت است. در موج دوم پیمایش ملی ارزشرویکرد هنجاری متفا

 4/22پرسش کرده « معاشرت و دوستی دختر و پسر»این موضوع وجود دارد. گویۀ نخست از 

اند  درصد نیز اظهار داشته 19و حدود « اشکالی ندارد»اند  درصد از پاسخگویان اظهار کرده

و تنها حدود « دهند اند تذکر می صد پاسخگویان اظهار کردهدر 12«. مخالفم، ولی کاری ندارم»

برخورد »یا « دهم صالح اطالع می به مراجع ذی»درصد پاسخگویان یکی از دو واکنش  1/8

 اند.  را انتخاب کرده« کنم می

 21است که مجددا شاهدیم حدود « های مختلط برگزاری مهمانی و جشن»گویۀ دوم ناظر بر 

مخالفم، ولی »اند که  درصد اظهار کرده 81اند. حدود  بدون اشکال دانستهدرصد جامعه آن را 

صالح و  های بعدی که ناظر به انجام واکنش از تذکر تا اطالع به مراجع ذی گزینه«. کاری ندارم

دهد. هر دو گویه  درصد پاسخگویان را تشکیل می  8/4و  8/8، 4/3برخورد است به ترتیب 

داند؛ سه  یک پنجم از جامعه است که اختالط را بدون اشکال می بیانگر وجود جمعیتی حدود

ای برای تذکر یا برخورد  پنجم جمعیت نیز گرچه مخالف با این شکل از اختالط است، اما وظیفه

ها مذکور به شکل دیگری مورد پرسش  برای خود قائل نیست. در موج سوم پیمایش ملی، گویه

مورد سوال قرار گرفته « قبل از ازدواج»تر و پسر با قید اند. معاشرت و دوستی دخ قرار گرفته
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درصد پاسخگویان با معاشرت دختر و پسر به این ترتیب اظهار موافقت  24است. حدود 

اند که بیانگر عدم مخالفت است. درصد  را برگزیده« فرقی ندارد»درصد نیز  12اند. حدود  کرده

 درصد است.  83وع حدود اند در مجم پاسخگویانی که اظهار مخالفت کرده

پردازد، معاشرت و دوستی دختر و  در دو گویۀ مجزا که به بررسی ناهمنوایی اجتماعی می

مورد سوال قرار گرفته است که مشخص نیست مبنای افزودن این « غیرشرعی بودن»پسر با قید 

 11م نیز حدود قید به گویه در مقایسه با موج دوم چه بوده است. اما در پاسخ به همین گویۀ مبه

درصد گرچه اظهار مخالفت کرده، اما خود  87و حدود « اشکالی ندارد»اند که  درصد اظهار کرده

ها و  اند. برگزاری جشن قلمداد نکرده« غیرشرعی»را موظف به برخورد با این معاشرت 

های  های مختلط نیز در همین بخش مورد پرسش قرار گرفته است که مطابق پاسخ میهمانی

درصد با آن ابراز  82، اند که اشکالی ندارددرصد پاسخگویان، پاسخ داده 17شده، حدود  رشگزا

به عبارت دیگر، مجموع کسانی «. کاری ندارم»اند که  مخالفت کرده و در عین حال اظهار داشته

 دانند، صالح یا برخورد مستقیم می که خود را قائل به کنش از قبیل تذکر تا اطالع به مراجع ذی

 درصد است.  21حدود 

 گیری بحث و نتیجه
از میان هفت محور مورد بررسی این پژوهش درباره تفاوت و تشابه رویکرد نظام ارزشی و 

هنجاری جامعه و نظام ارزشی و هنجاری برآمده از نهاد روحانیت در مسائل مربوط به زنان، در 

م: ازدواج زودهنگام دختران، چهار محور شاهد تفاوت و بلکه تضاد هنجاری قابل توجهی هستی

نیز « حق تصدی مناصب حکومتی»داری زنان، حق طالق زنان و اشتغال زنان. در خصوص  خانه

گرچه نه به صراحت و شدت چهار محور قبلی، اما در مورد بسیاری از مناصب نظیر تصدی 

خالف جریان جایگاه وزیر، استاندار، شهردار و فرماندار شاهد آن هستیم که اکثریت جامعه بر

ها است. در دو محور پایانی که  مسلط روحانیت، معتقد به حق زنان در تصدی این جایگاه

است، همنوایی بیشتری با رویکرد « کنترل اختالط و تفکیک جنسیتی»و « کنترل بدن و پوشش»

نهاد روحانیت در جامعه گزارش شده است، اما حتی در همین دو محور نیز اقلیت قابل توجهی 

جانبه جریان مسلط  جامعه، مجموعۀ هنجاری متفاوتی دارند که با تأکیدات شدید و همهاز 

 روحانیت در خصوص اهمیت این دو محور همخوانی ندارد. 
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های هنجاری متعدد و متکثر در جوامع جدید امری رایج است. نگاهی به  تفاوت در نظام

ان نیز معرف همین امر است که در های ایرانی ها و نگرش گانه پیمایش ملی ارزش های سه موج

های  درون جامعۀ ایران در نسبت با مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تفاوت

های  های اجتماعی )خواه مقوله های اعضا و گروه ها و ارزش بارز و آشکاری میان نگرش

های  ی و خواه مقولههای سنی، تحصیلی، جنسیتی، شهری ـ روستای بندی نظیر دسته 1بندی دسته

ها را هم ردیف تضاد هنجاری  ها و نگرش شود. اگر تفاوت در ارزش قومی و طبقاتی( دیده می

قلمداد کنیم، تمامی جوامع درگیر این اختالل هنجاری هستند. چنین برداشتی از تضاد هنجاری 

ی مختلف ها های گروه ها و نگرش طبعاً در این پژوهش مدنظر نبوده است. تفاوت در ارزش

اجتماعی تا زمانی که بر اساس مدارای اجتماعی به بروز تعارض و چندگانگی عملی نینجامد یا 

گیری و  کنشگران را در موضع کنشگری در معرض تنش و تعارض هنجاری برای تصمیم

 تواند به عنوان تضاد هنجاری قلمداد شود.  انتخاب قرار ندهد، نمی

های جریان مسلط روحانیت با  ها و نگرش در ارزشبا این وصف، به چه اعتبار تفاوت 

های  های رایج نظام هایی از جامعه در مسائل مختلف مربوط به زنان را نباید از زمره تفاوت بخش

های هنجاری مذکور به مثابه تضاد هنجاری ناظر بر  هنجاری در جوامع قلمداد کرد؟ تلقی تفاوت

شود؛  های عینی و مشهود در جامعه می شمکشهاست که منجر به ک بروز بیرونی این تفاوت

گیرد و  هایی که سطوح متفاوتی از تنش )لفظی ـ کالمی، عملی ـ رفتاری( را در بر می کشمکش

گیری عمومی، صدور بیانیه و انتشار نامۀ سرگشاده، تهدید  ای نظیر موضع گونه های طیفدر شکل

های  گیرد و نمونه م جهاد را در برمیبه بسیج عمومی اجتماع مقلدان، برخورد فیزیکی و اعال

متعدد آن در تاریخ معاصر قابل احصا است. برای روشن شدن این موضوع به چهار دسته از 

 شود:  تضادهای مشهود در این زمینه اشاره می

ها گاه تنها در حد  های سیاسی میان نهاد روحانیت و نهاد دولت: این تعارض تعارض .1

زدایی  یر اعالم موضع، صدور بیانیه و پیام اعتراضی، مشروعیتهای لفظی و تبلیغی نظ تنش

، اما گاه به تعارض عملی  (7)دینی از دولت و سخنرانی و تبلیغ علیه دولتمردان باقی مانده

یا برخورد و درگیری فیزیکی  (9)بدل شده و به برپایی تجمعات اعتراضی از جانب حوزویان

 نیز انجامیده است.  (11)از جانب دولت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
1 . taxonomic groups 
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های اجتماعی حامی تغییر جایگاه اجتماعی  های فکری میان نهاد روحانیت و گروه مناقشه .2

های متقابل  توان در صحن علنی جامعه در قالب بیانیه زنان: این مناقشات را به عنوان مثال می

های سیاسی زنان در مجادله با روحانیت یا در قالب مناقشات قلمی و  ها و سازمانه انجمن

 شکل کتاب، مقاله و سخنرانی و ... مالحظه کرد. فکری به 

های اجتماعی: بخش زیادی از  های جمعی و شبکه ای و مجازی در رسانه تضادهای رسانه .3

های رسمی  تضادها به صورت مناقشات لفظی و ذهنی در قالب منابر، مطبوعات، رسانه

قابل مشاهده است. های اجتماعی  )رادیو و تلویزیون( و در دوران متأخر در قالب شبکه

های اجتماعی  انعکاس گستردۀ مواضع مراجع تقلید و فقها در خصوص مسائل زنان در شبکه

های اجتماعی، نمودی عینی از این سنخ  العمل کاربران شبکهو سپس بحث و مناقشه و عکس

 تضادهاست. 

اری های اجتماعی و در درون نهاد خانواده: تضادهای هنج تضادهای هنجاری بین گروه .4

بندی عینی  گروهی، در بدو امر شکل آشکار و قابل مشاهدۀ عینی ندارند، اما گاه صورت بین

توان در تضادهای درون  کنند. اما شکل آشکارتری از تضاد هنجاری را می و اجتماعی پیدا می

ها پی گرفت؛ تضادهایی که میان زن و مرد در اثر تعلق و پایبندی به دو مجموعۀ  خانواده

مجزا )که یکی متاثر از نگرش دینی و دیگری واجد فاصلۀ بیشتر با این نگرش  هنجاری

، تضادهایی که میان فرزندان دختر و  (11)گیرد و ممکن است به طالق منجر شود است( درمی

 والدین ممکن است در خانواده پدیدار شود و تضادهای دیگر 

های هنجاری عرفی  دیگر نظام بدین ترتیب، تفاوت در نظام هنجاری و اخالقی روحانیت و

های هنجاری رایج نبوده و به سبب ایجاد تعارض  درون جامعه در مسائل زنان، از جنس تفاوت

 عینی و مشهود به عنوان تضاد هنجاری قابل احصا و بررسی است. 

مند تضاد هنجاری مذکور باید به آن  مسئلۀ بعدی که در ایضاح وجه پروبلماتیک و مسئله

موقعیت ویژۀ روحانیت در دوران متأخر در جامعۀ ایران است. نهاد روحانیت بعد از  اشاره کرد،

راستایی با حاکمیت این فرصت را انقالب به واسطه حضور در رأس قدرت یا ائتالف و هم

شده در  داشته که نظام هنجاری خود را در قالب نظام هنجاری مشروع و پذیرفته

، اجتماعی کردن اعضای جامعه در نظام آموزش و پرورش های رسمی، قانونگذاری سیاستگذاری

های هنجاری  های هنجاری بدیل و رقیب را به مثابه نظام و رسانه و غیره محقق ساخته و نظام

 های مذکور به حاشیه براند.  ناهمنوا، کجرو یا انحرافی از عرصه
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ی و جنسیتی گرایی مذهب چنانکه تصریح شد، در نظام هنجاری روحانیت، شکلی از خاص

گرایانه مذکور به  شود. جریان دگراندیش و نوگرای حوزوی درصدد گسترش افق خاص دیده می

های  ای که بتواند تنش و تعارض میان نظام گرایی مذهبی و جنسیتی است؛ به گونه درجاتی از عام

مقابل این هنجاری عرفی و رایج در جامعه با نظام هنجاری روحانیت را به حداقل برساند. اما در 

جانبه از سوی جریان مسلط روحانیت  های دگراندیشانه و نوگرایانه، مقاومتی جدی و همه تالش

گرایانه در مسائل مذکور تأکید دارد. تسری  شود که همچنان بر تداوم رویکرد خاص دیده می

ذاری گ های حاکمیتی، نظام قانون ها و سیاستگذاری گیری گرایانه مذکور به تصمیم رویکرد خاص

ای و آموزش و پرورش، جامعه را  و فرایندهای اجتماعی کردن اعضای جامعه توسط نظام رسانه

های تجربی بیانگر آن است  دهد. چنانکه بررسی قرار می« گرایی جمعی خاص»در معرض پدیدۀ 

های دولتی، نقد رویکرد  گذاری های مدافع حقوق زنان در ایران، در مواجهه با سیاست که جریان

ومت به تقلیل هویت زنانه به خانواده و ]مادری[، تأکید بر برابری ارزشی زن و مرد برای حک

گذاری نابرابر میان زنان و مردان مبتنی بر تفاسیر دینی و  دستیابی به تشابه حقوقی، توقف قانون

(. 1399خوارزمی و همکاران،  کنند )نصرت توسعۀ مشارکت زنان در جامعه مدنی را مطالبه می

های  ها و منویات گروه ا ضعف دولت در ایران از عصر قاجار تا امروز در مقابل خواستهام

کرده و مانعی مقابل تحقق « گرایی جمعی خاص»اجتماعی، جامعۀ ایران را مستعد بروز پدیده 

های اجتماعی زنان است. نظریۀ میگدال در خصوص دولت ضعیف و جامعۀ قوی نشان  گروه

های سنتی جامعه که از  است که از سوی بخش« مقاومتی»تحت تاثیر  ها دهد چگونه دولت می

گیرند  گردد، دچار ضعف شده و سیاست بقا را پی می های اجتماعیشان اعمال میطریق سازمان

 (. 1371( )سمیعی اصفهانی، 1391)میگدال، 

 در ایران برخی مسائل زنان مشمول روند مذکور شده است؛ با وجود خیز مقامات دولتی

برای انتخاب زن به عنوان وزیر و استاندار، مخالفت مراجع تقلید شیعه موجب محرومیت زنان 

از تصدی مناصب سیاسی مهم شده است. تغییر در بسیاری از قوانین مدنی به نفع برابری 

جنسیتی و تأمین حقوق زنان نظیر ارث، طالق، دیه و ... به شکل بسیار بطئی و تدریجی و توام 

های سیاسی  بندها و شروط زیادی بوده است. در مواردی که حکومت توانسته با اهرمبا قید و 

سازی، نارضایتی در بطن نهاد  های مجاب نظر خود را بر مراجع تحمیل کند، به سبب فقدان رویه

 شود.  روحانیت خارج از قدرت همچنان وجود داشته و در اجتماع مقلدان ترویج می
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هایی از گسیختگی و معه، حکومت و نهاد روحانیت، شاهد شکلبنابراین در مثلث میان جا

های اقناعی و  تعارض در همسازی نظام هنجاری مرتبط با مسائل زنان هستیم. فقدان رویه

کننده برای جامعۀ ایران است. شواهد  سازی چندجانبه میان اضالع این مثلث امری نگران مجاب

در دیگر ابعاد نهاد دین « های اجتماعی گروه»بین در « های اجتماع دینی قطبی شدن»دیگری از 

-34: 1391حسینی،  های تجربی بوده است )نجاتی نظیر مناسک دینی موضوع بحث و بررسی

های  ( که بیانگر آن است که چندگانگی و تعارض در نظام هنجاری نهاد دین و گروه33

های  . از طرفی، تفاوتاجتماعی درون جامعه، تنها محدود به مسائل مربوط به زنان نیست

های ایرانیان  ها و نگرش هنجاری مندرج در بطن جامعه که در پیمایش ملی نظیر پیمایش ارزش

تواند شکل تضاد هنجاری به  وگوهای اجتماعی می یابد، در شرایط فقدان گفت به خوبی بروز می

ی هنجاری ها گرایانه، نظام خود گرفته و با توجه به فقدان یا ضعف نظام هنجاری عام

 گری اجتماعی بکشانند.  توانند جامعه را به وادی خشونت و ستیزه گرایانه رقیب می خاص

ای که از نگرش روحانیت به مسائل زنان در این مقاله تصویر شد،  مستند به فهم همدالنه

دامن زدن به گفت وگوهای چندجانبه میان حامیان نظام هنجاری برابرگرایانه برای زنان، 

اران دولتی و نمایندگان جریان مسلط نهاد روحانیت، ضرورتی بالفصل برای تخفیف سیاستگذ

 تضادهای هنجاری در جامعۀ ایران است. 

 هانوشتپی
به عنوان مثال، مطابق فتاوی جریان مسلط فقه شیعه، تصدی مناصبی نظیر مرجعیت، قضاوت، ریاست  -1

« شیعۀ مرد دوازده امامی بودن»شرط و والیت، امامت جمعه و جماعت و نظایر این فقط به 

گرایی جنسیتی است. در مسائلی نظیر ارث و تشریح بدن میت  پذیر است که بیانگر خاص امکان

گرایی مذهبی هستیم؛ چرا که مطابق فتاوی جریان مسلط فقه شیعه، ارث بردن  شاهد خاص

فطری و ملی( از مسلمان حرام غیرمسلمان )کلیه کفار اعم از کتابی و غیر کتابی، حربی و ذمی، مرتد 

است و تشریح بدن میت در شرایط دسترسی به پیکر غیرمسلمان و مسلمان، صرفا در مورد بدن 

 غیرمسلمان جایز است. 

 (.91: 1374رای مشهور فقهای متقدم و متأخر شیعه است )توجهی، « سال تمام قمری 9اتمام » -2

زمان ازدواج  ترین مناسباند که  یق کرده و تصریح کردهبرخی روحانیان، عبارت و تجویز فوق را تدق -3

. برخی فقها (71: 1391 ،سالگى است.)امینی 17تا  13سالگى و براى پسر  11تا  14را براى دختر 

 اند. سالگی در نظر گرفته 13اهلل فیاض نیز مبنای سن بلوغ را  اهلل صانعی و آیت نظیر آیت
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( 281: 1393اند )صانعی،  رت بخشش مهریه را واجب دانستهبرخی فقهای نوگرا، طالق زن در صو -4

(. اما جریان اصلی در فقه شیعه و روحانیت، حق طالق را همچنان در 93: 1392)صادقی تهرانی، 

 دانند.انحصار مرد می

به بحث و بررسی این استدالل « بررسی حق مالکیت و اشتغال زنان»محمدجواد صفار در بحث از  -1

 .(111-113: 1374ای در نادرستی این استنباط فقهی ارائه کند )صفار،  و کوشیده ادله فقها پرداخته

از منظر روحانیت، اختالف مراتب فکری و عاطفی زن و مرد امری منصوص است که در قرآن هم  -8

 (.1397آمده است )یوسفی غروی، 

الیت زن در نهاد روحانیت گری و و در این زمینه بحث و مناقشه در مورد حد و حدود حرمت تولی -3

اما روی هم رفته و با وجود تمام این بگو و مگوها رأی غالب علمای اسالم، اعم از »وجود دارد 

 (.1397)یوسفی غروی، « شیعه و سنی، حرمت تولی زن است.

 نظیر مناقشه بر سر سفر کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان به مسابقات آسیایی و واکنش معاون امور زنان -7

 اهلل سبحانی را در پی داشت. و خانواده رییس جمهور که انتقاد تند آیت

توان به تجمع طالب در اعتراض به بدحجابی مقابل ساختمان نیروی انتظامی در  به عنوان نمونه می -9

(، راهپیمایی و تجمع طالب در اعتراض 133131)سایت خبری فرارو، کد خبر:  1391آذر  1تاریخ 

)خبرگزاری رسا،  1394خرداد  29و  23، 22ها در تاریخ  د زنان به ورزشگاهبه طرح بحث ورو

 ( و مواردی از این دست اشاره کرد.288314شناسه خبر: 

به سبب  1342توان به حملۀ دولت پهلوی به مدرسۀ فیضیه در دوم فروردین  از جمله می -11

اصول رفراندوم انقالب سفید شاه و های پیشین فقها و مراجع به اعطای حق رای به زنان در  اعتراض

اهلل سیداحمد خوانساری از معترضان به  به بیت آیت 1341مردم و تهاجم ماموران ساواک در بهمن 

 اعطای حق رای به زنان در رفراندوم مذکور اشاره کرد.

های ایرانیان  ها و نگرش گرفته از طرح ملی سنجش ارزش مطابق تحلیل ثانویه و علّی صورت -11

تر  جویانه برای زنان و نیز طرفداری از حقوق زنان، با مذهبی های مشارکت ( نگرش1372مستان )ز

های نوین نسبت  های ایرانی، دیدگاه (. در درون خانواده71: 1373شود )کلهر،  تر می شدن فرد کمرنگ

تی و نیز های مدیری به هنجارهای ازدواج، توافق شدید با طرفداری از مشارکت گستردۀ زنان در پست

های غیرمذهبی و الئیک نسبت به ازدواج، خواهان مشارکت  رفع تبعیض از زنان وجود دارد. دیدگاه

(. 24اجتماعی زنان و رفع تبعیض از آنان است، اما نگرش سنتی مخالف رفع تبعیض است )همان: 

از عوامل های هنجاری یکی  تحلیل عوامل موثر بر طالق بیانگر آن است که تضادها و ناسازگاری

( 1332کران، اللهی ننه( )سیف1374( )آقاجانی مرسا، 1411بروز طالق است )فوالدیان و همکاران، 

 (.1379)خیاط غیاثی و همکاران، 
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 ( 1373امامى، محمدمهدى ،)اللّه العظمى گلپایگانى در عصر غیبت سیاسى آیت -هاى فقهى اندیشه ،

 قم: ائمه)ع(.

 ( 1391امینی، ابراهیم،) قم: بوستان کتاب.ها ازدواج، موانع و راه حل ، 

 ( 1374امینی، ابراهیم ،)قم: بوستان کتاب. آشنایى با وظایف و حقوق زن ، 

 ( 1379امینی، ابراهیم ،)قم: بوستان کتاب. آیین همسرداری ، 

 ( 1333انصاری قمی، ناصرالدین ،)لیغات ، تهران: انتشارات سازمان تباهلل گلپایگانی، فروغ فقاهتآیت

 اسالمی.

 ( 1373انصاریان، حسین ،)ابیها. ، قم: امنظام خانواده در اسالم 

 ( 1374آقاجانی مرسا، حسین ،)«مجله ، «عوامل مؤثر در طالق بر حسب طبقه اجتماعی مورد شهر تهران

 .31-84: 2شماره شناسی دانشگاه آزاد آشتیان، جامعه

 ( 1392بروجردی، حسین ،)اهلل العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی  تالمسائل آی رساله توضیح

 قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(. )س(،

 ( 1378بیکر، ترز ال ،)ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نی.نحوۀ انجام تحقیقات اجتماعی ، 

 ( 1379خیاط غیاثی، پروین، معین، الدن، روستا، لهراسب ،)«ر بررسی علل اجتماعی گرایش به طالق د

، شناسی زنان دانشگاه آزاد واحد مرودشتمجله جامعهبین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانوادۀ شیراز، 

 . 113-33: 3و  1شماره 

 ( 1374توجهی، عبدالعلی ،)«بازپژوهشی حقوق زن، بررسی قوانین ، در: «سن مسئولیت کیفری دختران

-113ان، روزنو و مرکز امور مشارکت زنان: ، جلد اول، تهرمربوط به زنان در جمهوری اسالمی ایران

73. 

 ( 1377جوادی آملی، عبداهلل ،)«نشریه جامعۀ الزهراء)س( حوزه علمیه خواهران قم«خبرنامه جامعه ، ،

 .83: 1377فروردین و اردیبهشت 

 ( 1393چلبی، مسعود ،)تهران: نشر نی.شناسیتحلیل نظری و تطبیقی در جامعه ، 

 ( ،1331چلبی، مسعود ،)تهران: نشر نی.شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعیجامعه ، 

 ( 1373دستغیب، سید عبدالحسین ،)قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی.ایمان ، 

 ( 1377دستغیب، سید عبدالحسین ،)قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات گناهان کبیره ،

 اسالمی.
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 تهران: های ایرانیان، موج دومها و نگرشهای پیمایش ملی ارزشیافته(، 1372های ملی ) ر طرحدفت ،

 های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی.دفتر طرح

 ن: ، تهراهای ایرانیان، موج سومها و نگرشهای پیمایش ملی ارزشیافته(، 1391های ملی ) دفتر طرح

 های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی.دفتر طرح

 ( 1373دلشاد تهرانی، مصطفی ،)تهران: دریا.سیره نبوی، دفتر چهارم: سیره خانوادگی ، 

 ( 1397رحمتی، اسم مستعار ،)«کننده کمال  ، مصاحبه«مواجهه روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان

 .1397شهریور  3ی، قم، رضو

 ( 1371سمیعی اصفهانی، علیرضا ،)«شناختی مناسبات دولت جامعه قدرتمند، دولت ضعیف: تبیین جامعه

 . 143-113: 3، شماره فصلنامه سیاست، «جامعه در ایران عصر قاجار -

 ( 1397سیستانی، شیخ عبدالهادی ،)«کننده  به، مصاح«مواجهه روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان

 .1397مهر  11کمال رضوی، قم، 

 هاهای طالق: کاربرد روش تجزیه عاملی ارتباطبررسی علت»(، 1332اهلل )کران، حجتاللهی ننهسیف» ،

 .112-141: 8، شماره نامه علوم اجتماعی

 ( 1373شوشتری، محمدتقی ،)راد.، ترجمه بهراد جعفری، تهران: نشر جعفری2، جلد مواعظ 

 فقه گویا یا فقه سنتی و فقه پویا و فقه بشری نگرشی مختصر در (، 1392نی، محمد )صادقی تهرا

 ، قم: شکرانه.سراسر فقه اسالمی

 ( 1374صادقی تهرانی، محمد ،)تهران: امید فردا.نگرشى جدید بر حقوق بانوان در اسالم ، 

 مه سالم اهلل علیها ، قم: موسسه انتشارات حضرت معصو1، جلد معارف دین(، 1339اهلل ) صافی، لطف

 العظمی صافی.(.اهلل)دفتر نشر آثار آیت

 دیدارها و رهنمودها، دیدار اعضای ستاد نماز جمعۀ تهران(، 1378اهلل ) صافی، لطف ،

http://www.saafi.com/news/7678. 

 دیدارها و رهنمودها، دیدار جمعی از خواهران حافظ قرآنالف(، 1373اهلل ) صافی، لطف ،

http://saafi.com/book/5306. 

 دیدارها و رهنمودها، دیدار گروهی از خواهران طلبه از اصفهان،ب(، 1373اهلل ) صافی، لطف 

http://saafi.com/book/5352. 

 دیدارها و رهنمودها، دیدار گروهی از پاسداران مرکز آموزش عقیدتی پ(، 1373اهلل ) صافی، لطف

 .https://saafi.com/book/5333 نیروی زمینی سپاه،
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 دیدارها و رهنمودها، دیدار گروهی از خواهران طلبه،ت(، 1373اهلل ) صافی، لطف 

https://saafi.com/book/5375. 

 های آذربایجان دیدارها و رهنمودها، دیدار جمعی از خواهران طلبه از استان(، 1377اهلل ) صافی، لطف

 .https://saafi.com/book/5563، شرقی، غربی، قزوین و همدان

 العظمی صافی.اهلل، قم: دفتر تنظیم و نشر آثار آیتبا عاشوراییان(، 1379اهلل ) صافی، لطف 

 فخر دوران )نکوداشت استاد اعظم و زعیم بزرگ جهان اسالم مرحوم آیت(، 1391اهلل ) صافی، لطف

اهلل  ، تدوین محسن اکبری، قم: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیتاهلل بروجردی اعلی اهلل مقامه(

 العظمی صافی.

 العظمی  اهلل ، قم: دفتر نشر آثار آیتبهار بندگی )ویژه مبلغان ماه مبارک رمضان((، 1392اهلل ) صافی، لطف

 صافی.

 قم: دفتر نشر آثار های آیت اهلل العظمی صافیهای مهدوی: مجموعه پیامپیام(، 1393اهلل ) صافی، لطف ،

 العظمی صافی.اهللآیت

 العظمی صافی. اهلل ، قم: دفتر نشر آثار آیتحدیث خوبان(، 1391)اهلل  صافی، لطف 

 مقابله با حجاب محور دشمنی با فرهنگ اسالمی(، 1398اهلل )صافی، لطف ،

https://fa.shafaqna.com/news/413641. 

 م(العظمی صافی )چاپ هفتاد و یکاهلل، قم: دفتر نشر آثار آیتتوضیح المسائلق(، 1432اهلل )صافی، لطف

. 

 ( 1393صانعی، یوسف ،)قم: فقه الثقلین.رویکردی به حقوق زنان ، 

 ( 1374صفار، محمدجواد ،)«بازپژوهی حقوق زن؛ بررسی ، در «بررسی حق مالکیت و اشتغال زنان

 .79-111جلد دوم، تهران: روز نو،  قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسالمی،

 ( 1393عابدین زاده، نیره ،)در کشور داریم/ در قانون منعی برای قضاوت زنان وجود قاضی زن  099

 .https://www.farsnews.com/news/13970814000416/900، ندارد

 مواجهه روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان، 1397اهلل وحید خراسانی، عضو دفتر آیت ،

 .1397 8 18کننده[ کمال رضوی، قم،  ]مصاحبه

 شناختی فرایندهای بروز تحلیل جامعه»(، 1411اشانی، زهرا و دیاری، مرتضی )فوالدیان، مجید، برادران ک

 .33-1: 1، شمارهفصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، «رابطۀ فرازناشویی

 ( 1384قائمی، علی ،)تهران: امیری.اخالق و معاشرت در اسالم ، 
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 ( 1338قربانیان، رضا ،) حضرات آیات عظام امام خمینی و گلپایگانی، احکام بانوان )مطابق با فتاوی

 ، تهران: غیاث.اراکی، خوئی(

 ( 1379قمی، شیخ عباس ،)گردآورنده: محمدرضا حسینی، قم: نور مطاف )چاپ اصلی اخالق و آداب ،

 ش.(.1328

 ( 1373کلهر، سمیرا ،)های : انتشارات طرح تهران. های ایرانیانها و نگرشتحلیل ثانویه و علّی ارزش

 لی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.م

 ( 1332گلپایگانی، محمدرضا ،)قم: دار القرآن الکریم. توضیح المسائل ، 

 ( 1419گلپایگانی، محمدرضا  ،)قم: دارالقرآن الکریم.2، جلد مجمع المسائلق ، 

 ( 1413گلپایگانى، محمدرضا ،)قم: دار القرآن الکریم.کتاب القضاءق ، 

 ( 1371لطفی، مهدی ،)قم: دفتر نشر برگزیده.اللّه العظمى گلپایگانى از ملکوت، زندگانى آیت نورى ، 

 ( 1377مامقانی، عبداهلل ،)ویرایش علی فضلی، قم: رسالت یعقوبی.سراج الشیعۀ در آداب الشریعت ، 

 ( 1334مرکز اسناد انقالب اسالمی ،)ها، ها، پیامها، بیانیهها، اطالعیهاسناد انقالب اسالمی )اعالمیه

 ، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.1، جلد های آیات عظام و مراجع تقلید(ها و نامهتلگراف

 ( 1371مرکز بررسى اسناد تاریخى ،)اهلل العظمى حاج سید محمد رضا گلپایگانى به  حضرت آیتالف

 ، تهران: مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطالعات.1، جلد روایت اسناد ساواک

  اهلل العظمى حاج سید محمد رضا گلپایگانى به  حضرت آیتب(، 1371اسناد تاریخى )مرکز بررسى

 ، تهران: مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطالعات.2، جلد روایت اسناد ساواک

 ( 1371مرکز بررسى اسناد تاریخى ،)اهلل العظمى حاج سید محمد رضا گلپایگانى به  حضرت آیتپ

 هران: مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطالعات.، ت3، جلد روایت اسناد ساواک

 ( 1384مظاهری، حسین ،)قم: شفق.خانواده در اسالم ، 

 ( 1379مظاهری، حسین ،)قم: اخالق.1، جلد اخالق در خانه ، 

 ( 1371مکارم شیرازی، ناصر ،)قم: مدرسۀ اإلمام علی بن أبی طالب )علیه 2، جلد اخالق در قرآن ،

 السالم(.

 تهران: شیرازه.مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست(، 1339، محمدحسین )منظوراالجداد ، 

 ( 1391میگدال، جوئل ،)ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.دولت در جامعه ، 

 ( 1391نجاتی حسینی، محمود ،)« و « مطالعات نماز»در ایران: بازخوانی « نمازخوانی»واقعیت اجتماعی

 .33-1: 1، شمارهات و تحقیقات اجتماعی در ایرانفصلنامه مطالع، «ها«نمازپژوهی»
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فصلنامه مطالعات ، «انقالب اسالمی: تحلیل گفتمان مطالبات فمینیسم اسالمی در جمهوری اسالمی ایران
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 تهران: حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقالب(، 1398نیا فخبی، صدیقه )نوری، هادی و مسیب ،

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.

 مواجهه روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان»(، 1397اهلل محمدهادی ) یوسفی غروی، آیت» ،
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